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 القلب 

 . مع بقاء الغنه واإلخفاءهو قلب النون الساكنة أوالتنوين عند حرف الباء   تعريف القلب :

 هو الباء )ب(   للقلب حرفا واحدا

 )مْن بعد(  الساكنة مثال على القلب مع النون 

 بصير(   ُ  )سميع    مثال على القلب مع التنوين 

 

 

 االخفاء ) االخفاء الحقيقي(

دون تشديد مع بقاء  بين اإلظهار واألدغام هو النطق بالنون الساكنة او التنوين وسطاً    تعريف اإلخفاء الحقيقي: 

 . الغنه

 : حرفا وهي  15  عدد حروف اإلخفاء الحقيقي

 ت ط ص ز ك ث د ظ ج ض ش ذ  س ف  ق  

 مْنثورا (    -أْندادا  -مْن قبل  )    مثال على اإلخفاء الحقيقي مع النون الساكنة

ٌُ شديد  -حالالً طيبا)   مثال على اإلخفاء الحقيقي مع التنوين   ريحٍ صرصٍر(   -عذاٌب

 

 

 من آداب تالوة القرآن الكريم   -

 االستعاذة

 البسملة   

 وذلك بأن يطهر فمه بالسواكالنظافة  

 لك بأن يتوضا عند قراءة القرآن الطهارة وذ

 تحسين الصوت بالقراءة 

 

 



 من االمور التي تخالف آداب اإلستماع وقراءة للقرآن الكريم -

 تالوة القرآن بدون البسملة واالستعاذة

 االنشغال واللعب اثناء القراءة

 االستعجال أثناء القراءه 

 

 

 الميم الساكنة 

 .هي الميم التي ال حركة لهالساكنه: الميم ا

   وهي أحكام ٣يم الساكنة أحكام الم 

 واألدغام الصغير،  _  واإلظهار الشفوي_ اإلخفاء الشفوي 

 (  قْمتم  )  مثل  الميم الساكنة قد تأتي في وسط الكلمة   

 (   )عليهمْ مثل   وفي آخر الكلمة 

 ) الحْمد (   مثل وفي االسم 

 )تْمسون (  مثل   أو الفعل

 أْم (  )  مثل أو الحرف 

 

  اإلخفاء الشفوي

 . بدون تشديد مع بقاء الغنه هو النطق بالميم الساكنة وسطاً بين االظهار واألدغام   تعريف اإلخفاء الشفوي

 . ألن الباء والميم يخرجان من الشفتين شفوياً سمي  

 وهو الباء )ب(  لالخفاء الشفوي حرفا واحداً 

 ربهْم بالغيب(   - ذلكْم بأنه  -) هْم بارزون    أمثلة على اإلخفاء الشفوي 

 

  األدغام الصغير

 . بحيث يصيران حرفاً واحداً مشددا مع بقاء الغنهإدخال الميم الساكنة في الميم المتحركة  هو   تعريف األدغام الصغير

 . الثاني المتحرك ادغام الحرف األول الساكن في  النه ال يحتاج إلى لعمل واحد وهو   سمي ادغام صغير 

 وهو الميم )م(  فا واحدااألدغام الصغير له حر

 لهْم َمغفرة(   - لهْم ِمن  -)وأنتْم م سلمون   الصغيرمن أمثلة االدغام  


